
احلمد هو وصف احملمود بالكمال حمبة وتعظيماً ، هذا احلمد أن تصف احملمود بالكمال حمبة وتعظيماً ، وبقولنا  

ل قد ميدح اإلنسان شخصًا ال يساوي فلسة  : حمبة وتعظيمًا خرج املدح ألن املدح ال يستلزم احملبة والتعظيم ، ب

) هذا اسم (( الحمد هللا ) أما احلمد فإنه وصف للكمال مع احملبة والتعظيم . لكن برجاء منفعة ودفع مضرة , 

(( الِذي َأنَزَل َعَلى  تبارك وتعاىل . يف غريه ، وهو علم على ذاته املقدسة علم هللا عز وجل خمتص به ال يطلب
ه وتعاىل أن خيرب عباده أنه حممود ، خرب أراد اهللا سبحان ) هل(( الحمد هللا الذي أنزل ) ) اجلملةَعْبِدِه اْلِكَتاَب )

أو هي يف إشارة وتوجيه على أن حنمد اهللا عز وجل على هذا ، أو اجلميع ؟ اجلميع ، وهو خرب من اهللا عن نفسه 

( () ، (( الِذي َأنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعَوَجا )وهو إرشاد منه أن حنمده عز وجل على ذلك ، 
) يعين حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وصفه بالعبودية ألنه أعبد البشر هللا عز وجل ، فقد وصفه اهللا تعاىل عبده )

بالعبودية يف حال إنزال الكتاب عليه ، ويف حال الدفاع عنه ، ويف حال اإلسراء به ، فقال جل وعال يف حال 

(( َوِإْن ُكنُتْم ِفي رَْيٍب ِمما نـَزْلَنا َعَلى حال الدفاع عنه  ) ، ويف(( أنزل على عبده الكتاب )إنزال القرآن عليه : 
(( ُسْبَحاَن الِذي ]، يعين حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ويف حال اإلسراء به لقوله تعاىل : 23) [البقرة:َعْبِدنَا )

 أشرف مقامات النيب وصفه اهللا تعاىل بأنه عبده ] يعين يف1)[اإلسراء:َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  )

،  ( ال تنادني إال بيا عبدة فإنه أشرف األسماء )ونعم الوصف أن يكون اإلنسان عبداً هللا حىت قالت عائشة : 

مبعىن  ألنه يكتب أو ألنه جامع ألن الكتب) هو القرآن ، ومسي كتابًا (( أنزل على عبده الكتاب )وقوله : 

ذا يقال : الكتيبة يعين اموعة من اخليل ، والقرآن صاحل فيه هذا وهذا ، فهو مكتوب وهو أيضاً اجلمع ، وهل

 ) بل هو مستقيم (( عوجًا )) أي هلذا القرآن (( لم يجعل له )) ، (( الكتاب ولم يجعل له عوجا )جامع ، 

قائل: ملاذا مل  كونه قيمًا ، فإن قال) يعين حال  (( الكتاب )) و قيمًا حال من قوله : (( قيمًا )وهلذا قال : 

؟ ألن الكتاب مكتوب وقيمًا منصوص ، اجلواب أن قيمًا نكرة والكتاب معرفة ، وال ميكن أن توصف جتعل 

) يعين أنه مستقيماً غاية االستقامة ، وهنا ذكر نفي العيب أوًال مث إثبات الكمال (( قيماً )املعرفة بالنكرة ، ومعىن 

  ى العيب ؟ ثانياً ، إيش نف

  ) .(( اْلَحْمُد ِللِه الِذي َأنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعَوَجا ): الطالب

) وهذا ينبغي أن تنقي املكان من األذى مث تضع (( قيمًا )) الكمال ؟ (( ولم يجعل له عوجا ): قوله :  الشيخ

ويف  التخلي مث حلي . حتلي الشيء أخل املكان عن ...، يعين قبل أن  الكمال وهلذا يقال : التخلية قبل التحلية

) (( ولم يجعل له عوجا )) تنبيه وهو أنه جيب الوقوف على قوله : (( ولم يجعل له عوجًا قيمًا )قوله تعاىل : 

(( ولم ،  ) كيف ؟ هل العوج قيم ؟ ال ، إذاً قف(( ولم يجعل له عوجا قيمًا )لصار الكالم متناقض  ألنه ...



(( قـَيًما لُِينِذَر ) إىل آخره ، وما هي احلكمة يف إنزال الفرقان ؟ بينها اهللا يف قوله : (( قيما )) يجعل له عوجًا )
على ) الضمري حيتمل أن يكون عائداً على عبده ، وحيتمل أن يكون الضمري (( لينذر )) بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُه )

(( لِيُنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن أن نقول : ألجل أن ينذر به ، والكتاب نفسه منذر ،  ح ،لكالكتاب ، وكالمها صحي
) أي من قبل اهللا عز وجل ، والبأس هو العذاب كما قال تعاىل :  َوالصاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضراِء َوِحَني َلُدْنُه )

(( لُِينِذَر بَْأًسا ]، يعين عذابًا ،  4)[األعراف:( َفَجاَءَها بَْأُسَنا بـََياتًا )(] ، وقوله تعاىل : 177اْلَبْأِس ))[البقرة:
) وذكر (( لينذر )) جند أن اهللا سبحانه وتعاىل حذف املفعول يف قوله : َشِديًدا ِمْن َلُدْنُه َويـَُبشَر اْلُمْؤِمِنيَن )

) وهذه فائدة من (( يبشر )) ؟ نقدمه مقابل لينذر )(( ) فكيف نقدم املفعول به (( يبشر )املفعول يف قوله : 

املقابل له ، إذًا يبشر املؤمنني وينذر الكافرين ، وحذف املفعول  التفسري أن الشيء يعرف بذكر قبيلهفوائد علم  

بذكر داللة ما بعده عليه ، وقلنا : أن القرآن قد يستدل ببعض اآلثار على بعض بذكر مقامه ومنه قوله تعاىل : 

) (( أو انفروا جميعًا )مث قال :) يعين متفرقني ، (( ثبات )]، 71)[النساء:(( فَانِفُروا ثـَُباٍت َأِو انِفُروا َجِميًعا )

) البد مع اإلميان العمل الصاحل ، ال يكفي اإلميان وحده بل (( ويبشر المؤمنين الِذيَن يـَْعَمُلوَن الصاِلَحاِت )، 

قال : بلى ، واجلنة  عن بعض السلف عليك أليس مفتاح اجلنة ال إله إال اهللا وردالبد من عمل صاحل ، وهلذا 

) األول نسأل (( ويبشر المؤمنين الِذيَن يـَْعَمُلوَن الصاِلَحاِت )؟ اجلواب ال ، فالبد من أعمال ولكن هل ... 

الصالة والسالم ما جيب اإلميان به  من املؤمنون ؟ املؤمنون الذين آمنوا مبا جيب اإلميان به وقد بني الرسول عليه

،  ( أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره )جلربيل ملا سأله عن اإلميان فقال : 

) يعين يعملون األعمال الصاحلة ، ومىت يكون العمل صاحلاً ؟ ال ميكن أن يكون (( الذين يعملون الصالحات )

فاإلخالص هللا بأن  والثاين : املتابعة لشريعة اهللا . ن شيئني : األول : اإلخالص هللا عز وجل .صاحلاً إال إذا تضم

املتابعة أال خيرج عن شريعة اهللا عز وجل سواء نبينا حممد عليه بعمل سوى وجه اهللا عز وجل .  ال يقصد اإلنسان

طيب اإلخالص ما ضده ؟  ها منسوخة .الصالة والسالم أو غريه ومن املعلوم أن الشرائع بعد بعثة الرسول كل

ن الفجور مهما ازدادت يف قلب صاحبها ومهما كان فيها م اع ضده البدعة ، إذًا البدعة ...الشرك ، واإلتب

   ومهما كان فيها من ... يف القلب ،

  : ..... الطالب

ا مبتدعها فإا غري : نعم ، ألا ليست موافقة الشيء ، طيب وهلذا نقول : كل بدعة مهما استحسنه الشيخ

مقبولة بل هي ضاللة كما قال صلى اهللا عليه وسلم ، طيب من عمل عمًال على وفق الشريعة طاهراً لكن القلب 

إذاً البد من أمرين: إخالص هللا عز وجل، وإتباع لرسول اهللا صلى  ؟ لفقد اإلخالص. فيه رياء فهذا ال يقبل ملاذا



) أي ثواباً (( أجرًا )) (( أن لهم أجرًا حسنًا * ماكثين فيه أبدًا )قال:  ،  إال مل يكن صاحلاً اهللا عليه وسلم ، و 

 ل وعال أن يسمي الثواب الذي ...، ومسى اهللا ثواب األعمال أجرًا ألا يف مقابلة عمل ، وهذا من عدله ج

إذا قام األجري بعمله  الصاحل من أمره أجراً حىت يطمئن اإلنسان بضمان هذا الثواب ، ألنه من املعروف أن األجر

) فقد جاء يف سورة (( حسنًا )فإنه يستحقه ، ومساه أجرًا حىت يطمئن العامل ألنه سوف يكافأ به ، وقوله : 

]، وجاء 26)[يونس:(( ِللِذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدٌة )ما هو أعلى من هذا الوصف وهو قوله تعاىل : أخرى

]، فهل نأخذ مبا يقتضي 60)[الرمحن:(( َهْل َجَزاُء اِإلْحَساِن ِإال اِإلْحَساُن )ة يف آية أخرى مثل هذه اآلي

، وال شك يف ) أي هو أحسن شيء(( حسنًا )التساوي أو مبا يقتضي األكمل ؟ مبا يقتضي األكمل فنقول :

) إىل مىت ؟ إىل ما (( أبدًا )) أي باقني فيه ، (( ماكثين فيه أبدًا )وقوله : هذا أن ثواب اجلنة ال يعادله ثواب  

ال اية ، فال مرض ، وال موت ، وال جوع ، وال عطش ، وال حر ، وال برد ، كل شيئا من مجيع األمور ، واعلم 

أن من عقيدة أهل السنة واجلماعة أن اجلنة موجودة اآلن وأا مؤبدة وأن النار موجودة اآلن وأا مؤبدة هذه 

وقد جاء هذا يف القرآن فاآليات بالنسبة ألصحاب اليمني كثرية ، وبالنسبة ألصحاب  عقيدة أهل السنة واجلماعة

  الشمال ذكر التأبيد يف آيات ثالثة : األوىل ؟ نعم .

  : يف سورة النساء الطالب

رِيًقا * ِإال َطرِيَق َجَهنَم َخاِلِديَن (( ِإن الِذيَن َكَفُروا َوظََلُموا َلْم َيُكِن اللُه لِيَـْغِفَر َلُهْم َوال لِيَـْهِديـَُهْم طَ : الشيخ
  ]. واآلية الثانية ؟ 169)[النساء:ِفيَها َأَبًدا وََكاَن َذِلَك َعَلى اللِه َيِسيًرا )

  : يف سورة اجلن الطالب

  : ال ، قبل اجلن . الشيخ

يَن َوَأَعد َلُهْم َسِعيًرا * َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا (( ِإن اللَه َلَعَن اْلَكاِفرِ : يف سورة األحزاب لقول اهللا تعاىل :  الطالب
  ]. 65- 64)[األحزاب:)

  ) .(( ِإن اللَه َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوَأَعد َلُهْم َسِعيًرا * َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا ): لقول اهللا تعاىل :  الشيخ

  اآلية الثالثة ؟ نعم .

  يف سورة اجلن:  الطالب

، وإذا كان الثالث آيات ]23)[اجلن:َوَمْن يـَْعِص اللَه َوَرُسوَلُه فَِإن َلُه نَاَر َجَهنَم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا )(( : الشيخ

   قرينة للتأبيد فال ينبغي أن يقال خالف ذلك ألن الشاعر  يقول : من كالم اهللا عز وجل 

   إال خالفا له حظ من النظر           تبراً وليس كل خالف جاء مع                            



) هذا (( ماكثين فيه أبدًا )؟ هذا غريب من أغرب ما يكون طيب إذاً . كيف يكون اخلالق العليم ... وهذا ..

القاعدة ماذا قال أهل السنة واجلماعة ؟ أن اجلنة والنار خملوقتان هللا ، ألن ش ؟ على أن أبدية النار ، دليل على إي

(( َويُنِذَر الِذيَن   دتان ال تفنيان ال مها وال من فيهماثانياً : أم مؤب اجلنة أعدت وذكر يف النار أعدت .ذكر يف 
(( َويُنِذَر الِذيَن قَاُلوا ) هذا كاإليضاح ملا أم يف اآلية السابقة قَاُلوا اتَخَذ اللُه َوَلًدا * َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم )

 َخَذ اللمن هم ؟ ُه َوَلًدا )ات (  

  : النصارى . الطالب

وعزير  ات ، ...: قالوا : عيسى ابن اهللا ، واليهود قالوا : عزير ابن اهللا ، واملشركون قالوا : املالئكة بن الشيخ

) أي (( ما لهم به )) ، (( ما لهم به من علم )قال اهللا تعاىل :  ولكنه هو اخلالق ، واملسيح ...  وليست هذه

(( ما ) أي ذا القول ، أو ما هلم به أي بالولد من علم ، وقوله : (( ما لهم به )لولد أو بالقول ؟ بالقول ، با
) الذين قالوا هذا القول ليس هلم بذلك علم ، (( َوال ِآلبَائِِهْم )) إذاً ثبت هلم إيش؟ اجلهل ، لهم به من علم )

(( ما لهم به من علم وال آلبائهم َكبـَُرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن علوم ليس إال هنالك أوهام ظنوها حقائق وإال ما هلم 
فيقال : كربت كلمة ،  هذه قد تشكل على البعض بأن ... املؤلف وكلمة ...) (( كبرت كلمة )) ، َأفْـَواِهِهْم )

وإن الفاعل حمذوف والتقدير كربت مقالتهم كلمة خترج من أفواههم  واب عن هذا يقال : إن كلمة متييزولكن اجل

(( َتَكاُد السَمَواُت يـَتَـَفطْرَن ِمْنُه ، أي عظمت ، ألا عظيمة والعياذ باهللا ، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل : 
ا * َأْن َدَعْوا لِلرْحَمِن َوَلدً  اْلِجَباُل َهد اَألْرُض َوَتِخر ِخَذ َوَلًدا َوتَنَشقْحَمِن َأْن يـَتا * َوَما يـَْنَبِغي لِلر

(( ]، يعين مستحيل غاية االستحالة أن يكون له ولد ، فإن قال قائل : أليس اهللا يقول : 092-90)[مرمي:)
ق الشرط ال يدل على ]، اجلواب بلى ، لكن تعلي81)؟[الزخرف:ُقْل ِإْن َكاَن لِلرْحَمِن َوَلٌد فَأَنَا َأوُل اْلَعاِبِديَن )

وقوع املشروط إن كان وهل ميكن أن يكون ؟ ال ، نفهم من اآليات األخرى أنه ال ميكن أن يكون ، وهذا كقوله 

ا َأنـَْزْلَنا ِإلَْيَك فَاْسَأِل الِذيَن يـَْقَرُءوَن اْلِكَتاَب تعاىل للرسول عليه الصالة والسالم :  ِمم فَِإْن ُكْنَت ِفي َشك ))
(( َلْو َكاَن ِفيِهَما وهذا كقوله تعاىل :  هل ميكن يشك ؟ ال ، لكن على  أمر اهللا الذي ال يقع]، 94نس:)[يو )

]، ال ميكن أن يكون فيهما آهلة غري اهللا عز وجل فتبني ذا يا إخواين أن 22)[األنبياء:آِلَهٌة ِإال اللُه َلَفَسَدتَا )

(( ما لهم به من علم وال قد يكون مستحيًال غاية االستحالة .  وجود الشرط ال يدل على إمكان املشروط بل
) أن هؤالء يقولون بألسنتهم (( أفواههم )) فإننا نستفيد من قوله : آلبائهم َكبـَُرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأفْـَواِهِهْم )

كن أن يقول : إن هللا ولد ، ما ليس يف قلوم ، وأم ال يستيقنون أن يكون هللا ولداً ، لو سألت أي عاقل ال مي

وكيف ميكن أن يكون هللا ولد وهذا الولد بشر تراه مثلنا يأكل ويشرب ويلبس ويلحقه اجلوع والعطش واحلر والربد  



) مبعىن ما يقولون ، ومن (( إن )) ، (( ِإْن يـَُقوُلوَن ِإال َكِذبًا )كيف يكون ولدًا ؟ هذا ال ميكن ، وهلذا قال : 

(( ِإْن ) ، (( ِإْن يـَُقوُلوَن ِإال َكِذبًا )]، 23)[فاطر:(( ِإْن َأْنَت ِإال َنِذيٌر )ية أن يقع بعدها إال ، عالمات إن الناف
]، أي ما يقوله هؤالء إال كذبًا ، والكذب اخلرب املخالف للواقع ، والصدق 7)[األنعام:َهَذا ِإال ِسْحٌر ُمِبيٌن )

ئل : قدم غالم اليوم وهو مل يقدم ، كذب ، سواء علم أو مل يعلم ، حىت وإن مل اخلرب املطابق للواقع ، فإذا قال قا

يعرف أنه جاء ، خالفًا ملا يقوله بعض الناس : أن الكذب ما كان عن عمد ، أي ما خالف الواقع عن عمد ال 

وهي حامل  رضي اهللا عنها حينما مات عنها زوجها يكن عمداً ، ودليل ذلك قصة سبيعة األسلمية حىت وإن مل

 لة تريد أن ختطب فدخل عليها أبو السنابلفوضعت بعد موته بليال مث خلعت ثياب احلداد ولبست ثياب مجي

قال هلا : ما أنت بناكح حىت يأيت عليك أربعة أشهر وعشرا ، كان يرى بعد موت زوجها بأربعني ليلة أو أقل أو 

شرة أيام قال : ما أنت بناكح حىت يأيت عليك أربعة أشهر أكثر هذا املعلوم ، كم باقي على احلداد أربعة أشهر وع

أبو  (كذبوعشرا ، لبست ثياا ثياب احلداد مث أتت إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأخربته باخلرب فقال هلا : 
مع أن الرجل ما تعمد ، يظن أا تعتد بأطول األجلني ، إن بقيت حامل بعد أربعة أشهر بقيت يف )  السنابل

ال شك ظن لوال السنة  حلداد ، وإن وضعت بعد أربعة أشهر بقيت يف احلداد ، تعتد أطول األجلني ، وهذاا

لكن السنة ثبتت بأن احلامل عدا بوضع احلمل ولو دون أربعة أشهر عشرا ، الشاهد من هذا  لكان هو املراد

 ) .(( إن يقولون إال كذبا )د ، نعم ، كذب مع أنه مل يتعم  أطلق على قول أيب السنابل ρاحلديث هو أن النيب 

(( ]، 6)[الكهف:(( فـََلَعلَك بَاِخٌع نـَْفَسَك َعَلى آثَارِِهْم ِإْن َلْم يـُْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث َأَسًفا )قال اهللا تعاىل : 
ه ) أي مهلك نفسك وذلك للرسول علي(( باخع نفسك )) اخلطاب للرسول عليه الصالة والسالم ، فلعلك )

ه اهللا وبني له أنه ليس يدًا وضاق صدره حىت يكاد يهلك فسالالصالة والسالم ، إذا مل جييبوه حزن حزنًا شد

) أي (( على أثارهم )) أي مهلك ، (( باخع )) ، (( فعلك باخع نفسك )عليك من آثارهم شيء قال : 

(( أسفًا ) واملشار إليه هو  القرآن ، يث )(( إن لم يؤمنوا بهذا الحداقتفاء آثارهم ، لعلهم يرجعون إذا تولوا ، 
) هذه مفعول من أجله ، العامل فيها باخع ، املعىن لعلك باخع نفسك من األسف إذا مل يؤمنوا به ، مع أن )

الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليس عليه من آثارهم من شيء ، وظيفة الرسول عليه الصالة والسالم ما هي ؟ 

) ، يبلغ واحلساب على اهللا عز وجل ، وهكذا ورثته من بعده العلماء عليك البالغ )(( إنما وظيفته البالغ 

عز وجل ، فال حتزن عليهم وال تك يف ضيق مما ميكرون ، ومن املعلوم  وظيفتهم البالغ وأما اهلداية فهي بيد اهللا

س احلق على نوعني : نوع أن اإلنسان ال شك أنه حيزن إذا مل يستجب الناس للحق لكن احلال إذا مل يقبل النا

حيزن ألنه مل يقبل ، ونوع حيزن ألن احلق مل يقبل ، أيهما احملمود ؟ الثاين ، ألن األول إذا دعا فإمنا يدعو لنفسه ، 



]، لكن لو 125)[النحل:(( ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَك )والثاين إذا دعا إمنا يدعو هللا عز وجل ، وهلذا قال تعاىل : 

سن إذا مل يقبل قويل ألنه حق ، ولذلك لو تبني يل احلق على خالف قويل أخذت منه ، فهل يكون قال : أنا أح

حمموداً أو غري حممود ؟ يكون حمموداً ، لكنه ليس كاآلخر الذي ليس له هم إال قبول احلق سواء جاء من قبيله أو 

) أيضاً إذا رأيت يف القرآن َعَلى اَألْرِض زِيَنًة َلَها )(( ِإنا َجَعْلَنا َما  جاء من قبيل غريه فهذا أكمل يا إخوان نعم .

) وتأمل اآليات يف هذا (( الرحمن * علم القرآن * خلق اإلنسان )جتد أن اهللا تعاىل يقدم الشرع على اخللق ، 

ل اهللا املعىن جتد أن اهللا يبدأ بالشرع قبل ذكر اخللق ألن املخلوقات إمنا سخرت للقيام بطاعة اهللا عز وجل ، قا

إذًا املهم هو القيام  ]، وقال ..56)[الذاريات:(( َوَما َخَلْقُت اْلِجن َواِإلنَس ِإال لِيَـْعُبُدوِن )تبارك وتعاىل : 

بطاعة اهللا ، تأمل هذه النكتة حىت يتبني لك أن خلق الدنيا وإجياد الدنيا إمنا هو بالقيام لطاعة اهللا عز وجل ، 

) مبعىن صرينا ، وجعل تأيت مبعىن خلق ، (( جعلنا )) ْلَنا َما َعَلى اَألْرِض زِيَنًة َلَها )(( ِإنا َجعَ طيب يقول : 

(( َوَجَعَل الظُلَماِت َوالنوَر وتأيت مبعىن صري ، إن تعدد مفعوًال واحدًا فإا مبعىن خلق ، لقوله تعاىل : 
(( إنا جعلناه قرآنًا مبعىن صري لقوله تعاىل :  ]، جعل يعين خلق ، وإن تعددت إىل مفعولني تأيت1)[األنعام:)

عن ذلك ألن اجلهمية يقولون : إن اجلعل مبعىن القول يف مجيع  صريناه بلغة العرب ، وإمنا نبهت ) أيعربيًا )

يف اللغة  ه ، ولكننا نقول : أن العجب ما) أي خلقنا(( إنا جعلناه قرآنًا عربيًا )املواضع ، ويقولون : معىن 

(( إنا جعلنا ما ة ، جعل إن تعدت ملفعول واحد فهي مبعىن خلق ، وملفعولني مبعىن صري ، طيب قال : العربي
) واملفعول الثاين (( ما )) جعل مبعىن خلق أو مبعىن صري ؟ مبعىن صري ، واملفعول األول على األرض زينة لهم )

رض ، وذلك الرتباط الناس هل يتعلقون لأل ) جعل ما على األرض زينة(( ما على األرض )) ، (( زينة لها )

ذه الزينة أو يتعلقون باخلالق ؟ الناس ينقسمون إىل قسمني : منهم من يتعلقون بالزينة ، ومنهم من يتعلق 

َنا َلَرفـَْعَناُه ِبَها )باخلالق ، وامسع إىل قول اهللا عز وجل مبينًا هذا  ن ؟ إىل ) إىل أي(( َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن * َوَلْو ِشئـْ

(( َواتـَبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن ) مال إليها واطمئن إليها (( َوَلِكنُه َأْخَلَد ِإَلى اَألْرِض )املكان العايل ، 
رُْكُه يـَْلَهْث ) هذه وسواء كانت  الختبار الناس  ) أعاذنا اهللا وإياكم ، إذاً جعل هلم الزينةَتْحِمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتـْ

 الفخمة املزخرفة ، زينة لكن من صنعالزينة فيما خلقه اهللا عز وجل وأوجده أو فيما صنعه اآلدميني القصور 

ناظرة  بت وأنبتت من كل زوج يج ،اآلدمي ، واألرض جبباهلا وأارها ونباا وإذا أنزل اهللا ماء عليها اهتزت ور 

ُلَوُهْم َأيـُهْم َأْحَسُن َعَمًال )(( إىل هذه الزينة نعم ، إذاً مل ؟  (( أيهم أحسن ) أي لنختربهم ، (( لنبلوهم )) لَِنبـْ
) مل يقل : أكثر عمًال ، ألن (( أحسن عمال )) والضمري يعود إىل اهللا سبحانه وتعاىل ، وهنا قال : عمال )

وي وصلى اآلخر ركعتني بيقني ى هذا لوجدنا أن األربع ركعات  على يقني قالعربة باألحسن ال باألكثر ، وعل



إتقانه إخالصًا ومتابعة ، يف بعض الثاين أحسن وأفضل ألن العربة بإحكام العمل و  قوي . قوية أيهما أحسن ؟ 

القيام وآخر أحب القراءة يف الركوع يف السجود يف  العبادات األفضل التخفبف لو قال إنسان : أنا أحب أطيل

ضل ؟ الثاين أفضل ، وهلذا ينبغي علينا إذا رأينا عاميًا يطيل يف ركعيت الفجر أيهما أف قال : أنا أحب التخفيف

وإن كانت ركعيت الفجر  املسجد ؟ إن كان حتية املسجد ال بأسفلنسل هل هاتان الركعتان ركعة الفجر أو حتية 

تفطر  الفجر يعين ال صلى اهللا عليه وسلم ألمته أن يواصلوا إىل األفضل أن خيفف، يف الصيام رخص النيب قلنا له

مس فصام رجالن أحدمها اشتد ... والثاين أفطر إىل دون غروب الشإال بعد السحور وندبه إىل  أن يفطروا 

(( أيهم أيهما أفضل ؟ الثاين بال شك ، واألول وإن كان منهي عنه لكنه جائز وليس مبشروع ، لكن  الغروب
حيث على إتباع اجلنائز ، وإذا مر به  وسلم يفعل من العباداتليه ) ولذلك جتد النيب صلى اهللا عأحسن عمال )

جنازة فال يرجع ، حيث على أن يصوم يومًا ويفطر يومًا ومع ذلك هو يصوم يومًا ويفطر يومًا ، بل كان أحيانا 

(( يطيل الصوم حىت يقال : ال يفطر، وبالعكس ، كل هذا يدفع ما كان أرضى هللا عز وجل وأصلح لقلبه ، 
َها َصِعيًدا ُجُرزًا ) ) )ُلَوُهْم َأيـُهْم َأْحَسُن َعَمًال لَِنبْـ  حال األرض بقصورها  ]8)[الكهف:(( َوِإنا َلَجاِعُلوَن َما َعَليـْ

(( َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلِجَباِل فـَُقْل يَنِسُفَها رَبي كما قال عز وجل :   اا سوف جيعله اهللا صعيداً خالياوأشجارها ونب
]، أي نسفاً عظيماً وهلذا جاء منكراً أي نسفاً عظيماً فيجعلها قاعاً صفصفاً ال ترى فيه عوجاً 105)[طه:) َنْسًفا

(( َوِإنا َلَجاِعُلوَن َما هي ستكون كأن مل تكن  بحان اهللا ، إذاً هل األرض ...وال أمتا ، وليحذر كل ما يكون س
َها َصِعيًدا ُجُرزًا )  ت يف مجلة امسية الدالة على دواممث إا جاء) (( إنا )) ، ا لجا )(( وإن) وتأمل اآلن َعَليـْ

) إذا قامت القيامة أين القصور ؟ ال قصور ، ال جبال ، ال (( وإنا لجاعلون ما عليها صعيدًا جرزًا )املستمرة 

) أم هنا (( أم حسبت ) وال أشجار وال غري ذلك . كأا حجر واحد أملس ما فيه ... وال ...  أشجار ، األرض

(( َأن َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرِقيِم َكانُوا ِمْن آيَاتَِنا َعَجًبا ) مبعىن ظننت (( حسبت )فهي مبعىن بل ، و 
من أجل شد النفس إىل االستماع إىل القصة ألا ى بأن املنقطعة اليت تضمنت .... ]، فهنا أت9)[الكهف:)

) الكهف هو بعض اجلبل والرقيم مبعىن املرقوم الكهف )(( أصحاب حقيقة العجب ، هذه القصة عجب ، 

) يعين كانوا (( كانوا من آياتنا عجبا )املفتوح ، ألم على هذا الكهف كتب عليه القصة من أوهلا إىل آخرها 

) أي حمل (( عجبًا )أي أصحاب الكهف والرقيم من آيات اهللا ، الكونية وال الشرعية ؟ من آيات اهللا الكونية ، 

وخرجوا متجهني إىل من الشرك  ألن هؤالء سبعة معهم كلب ،كرهوا ما عليه أهل بلدمعجب واالستغراب ، ال

) فلجئوا إىل هذا (( سبعة وثامنهم كلبهم ) ل يريدون أن ينجوا بأنفسهم مما كان عليه أهل بلدهماهللا عز وج

الغار ، وكان من حسن حظهم أن هذا الغار له مكان ال يتجه للمشرق وال للمغرب ، سبحان اهللا العظيم ألنه لو 



ا ، لكنه متجه إىل ما بني املشرق اجته إىل املشرق أكلتهم الشمس عند شروقها وإىل املغرب يأكلهم عند غرو 

شْمَس ِإَذا طََلَعْت تـََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِميِن َوِإَذا َغَرَبْت (( َوتـََرى الكما قال عز و جل :   واملغرب
(( ِإْذ َأَوى يقول عز وجل :  ]، سيأيت إن شاء اهللا .17)[الكهف:تـَْقِرُضُهْم َذاَت الشَماِل َوُهْم ِفي َفْجَوٍة ِمْنُه )

َيُة ) متعلق مبحذوف تقديره أذكر إذ أوى الفتية ، وكانوا قد  )(( إذ أوى )) من هنا بدأت القصة وعلى هذا اْلِفتـْ

سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم أي كفار قريش سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو عليه الصالة والسالم مل 

ْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َوال َتُخطُه بَِيِميِنَك )يقرأ الكتاب  ُلوا ِمْن قـَ ]، فوعدهم فأنزل اهللا 48:)[العنكبوت(( َوَما ُكْنَت تـَتـْ

  .والعزمية ) الفىت والشاب الكامل القوة (( إذ أوى الفتية إلى الكهف )عز وجل ، قال : 

  ؟: اجلنة والنار فيها أحد اآلن  الطالب

جير خصره يف النار ، ورأى يف النار املرأة اليت  عليه وسلم رأى عمرًا بن حلي اخلزاعي: الرسول صلى اهللا  الشيخ

هرة حبستها ، ورأى يف النار صاحب احملجن ، أتعرفوا احملجن ؟ بالنون ، العصا احملمية الرأس ،  تعذب يف

راح ،  . أي هذا احملجن إن مل يتذكر صاحب املتاعوصاحب احملجن رجل معه حمجن إذا مر احلجيج به يف مكة 

(( َوَمْن يعذب يف نار جهنم ،  الناس وهو كذلك فأخرب الرسول أنه  وإن فطن سوى هذا احملجن ، هذا نعم ....
  ].25)[احلج:يُرِْد ِفيِه بِِإْلَحاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم )

  : ..... الطالب

يعمل   حرج عليه أما إذا كان ليس أهلللتأسي به كأن يكون طالب علم وعابداً هللا فال : إذا كان غري أهل الشيخ

    عمل ما يصح ، أو غريه أنه رجل عامل ، أنه كيف أن يكون ؟ نرجع اآلن إىل الدرس

) مبعىن جلئوا إليه ، من أي ) (( أووا) يعين الغار يف اجلبل ، (( إذ أوى الفتية إلى الكهف )يقول اهللا عز وجل 

(( إذ أوى الفتية إلى الكهف شيء ؟ من قومهم ، فارين من قومهم خوفة أن يصيبهم ما أصاب هؤالء القوم ، 
(( فـََقاُلوا رَبـَنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهيْئ لََنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشًدا ) والفتية مجع فىت والفىت هو الشاب ، نعم . )
) (( رحمة )) من عندك ، (( من لدنك )) يعين أعطنا ، (( آتنا )]، جلئوا إىل اهللا عز وجل ، 10)[الكهف:)

( اللهم إني ظلمت أي ترمحنا به ، وهذا كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر مبا علمه من دعاء قال : 
) مبعىن (( وهيئ لنا ).نعم يقول :  نفسي ظلمًا كثيرًا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر مغفرة من عندك )

) أي يسر لنا ، (( هيئ لنا )للعمل به ، التهيئة يعين كذلك شيء مستعد فيه وخالص  اجعل لنا ،و هييء من

(( قال اهللا تعاىل :  أي يسر لنا ، يسر لنا من أمرنا رشدا ، والرشد ضده الغي يعين اجعل شأننا موافقا للصواب .
وهلذا أول ما جييء لك  مون أن النوم نوعان : خفيف ...) أي أمنناهم نومة عميقة ، وتعلَفَضَربـَْنا َعَلى آَذانِِهْم )



) أي حبيث ال يسمعون (( فضربنا على آذانهم )نوم تسمع من حولك ولكن إذا منت نوم عميق وهلذا قال : ال

(( َولَِبثُوا ِفي َكْهِفِهْم َثالَث ِمائٍَة ِسِنيَن ) أي معدودة وسيأيت بياا يف قوله تعاىل : (( ِفي اْلَكْهِف ِسِنيَن َعَدًدا )
َناُهْم ) ].25)[الكهف:َواْزَداُدوا ِتْسًعا ) ) وذلك بإيقاظهم من النوم ، ومسى اهللا اإليقاظ من النوم بعثاً (( ثُم بـََعثـْ

َعُثُكْم ِفيِه  ألن النوم وفاة ، قال اهللا تعاىل :  (( َوُهَو الِذي يـَتَـَوفاُكْم بِاللْيِل َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنـَهاِر ثُم يـَبـْ
(( اللُه يـَتَـَوفى األَنـُْفَس ِحيَن َمْوتَِها َوالِتي َلْم َتُمْت وقال اهللا تعاىل : ] أي بالنهار ، 60)[األنعام:)
  ] يتوفاها ، فالنوم وفاة . 42)[الزمر:)

    

  
 


